
 
 

                                             
 

 
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

 
az „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT 

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” nevű 
dokumentum 

 
módosításáról. 

 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: Társaság) módosította a „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, 
ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” nevű dokumentumot (a továbbiakban: ÁSZF). 
 
Az ÁSZF a 2020. október 31-től érvényes, 2/2020/EE verziószámú, „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ 
ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI”” nevű dokumentumhoz képest 
  

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 

1. Az ÁSZF-be - a fizikai POS terminálok hagyományos kártyelfogadási folyamata mellé – 
bekerült az un. Fizetési Pont SoftPos mobileszközi alkalmazással történő kártyaelfogadás 
szabálykerete és a fizikai termináloktól eltérő működési szabályai.     
2. A keretszerződéses jogviszonyt nem érintő, szövegtechnikai módosítások. 

 
Az ÁSZF Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) 2020. december 11-én került közzétételre.  
 
Az ÁSZF új Ügyfeleink vonatkozásában 2020. december 12-től kezdődően, míg a közzététel napján már 
meglévő Ügyfeleink vonatkozásában - a pénzforgalmi keretszerződések módosításaként - 2021. február 
12-től hatályos. 
 
A módosított ÁSZF - 3/2020/EE verziószámi megjelöléssel, „Elektronikusan kötött pénzforgalmi 
szerződések általános szerződési feltételei 2020.12.12-től” elnevezéssel - Társaságunk honlapján 
(www.ofsz.hu) a „Letölthető tájékoztatók” nevű menüpontban (https://ofsz.hu/letoltheto-
tajekozatok/) a „Hatályos” nevű mappa „Lakossági ügyfeleknek”, illetve „Vállalati ügyfeleknek” nevű 
almappájában tekinthető meg. 
 
Társaságunk - a fentiek alapján - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
(Pft.) 15. § (1) bekezdése szerint, a 2020. december 11-én már fennálló keretszerződéssel rendelkező 
Ügyfeleink (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozásában – az ÁSZF módosult tartalma szerint, annak 
megfelelően – jelen ügyfél-tájékoztatóval kezdeményezi e keretszerződések módosítását azzal, hogy e 
keretszerződések esetében a módosítás javasolt hatálybalépési napja: az ÁSZF-ben meghatározott, 
2021. február 12-i hatálybalépési nap (a továbbiakban: javasolt hatálybalépési nap). Az Ügyfél a 
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keretszerződés fentiek szerinti módosítását a javasolt hatálybalépési nap előtt is elfogadhatja, vagy 
elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a javasolt hatálybalépési napon lép hatályba. A módosítás 
Ügyfél általi elutasítása az Ügyfél fennálló keretszerződése azonnali hatályú felmondásának minősül. 
A Pft. 15. § (3) bekezdése szerint tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerinti módosítást az Ügyfél 
részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha az Ügyfél a javasolt hatálybalépési nap előtt nem 
tájékoztatja arról Társaságunkat, hogy a módosítást nem fogadja el. Az Ügyfél a javasolt 
hatálybalépési nap előtti napig (2021. február 11.) jogosult a keretszerződése azonnali hatályú, díj-, 
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes történő felmondására. Amennyiben az Ügyfél e 
jogával a javasolt hatálybalépési nap előtti napig nem él, az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. 
a módosítást az Ügyfél vonatkozásában elfogadottnak tekinti. 
 
 
Budapest, 2020. december 12. 
 
 
 

Dr. Feith Zoltán Csaba sk. 
Vezérigazgató 

 
 
 
Közzétéve a Társaság honlapján (www.ofsz.hu): 2020. december 12-én. 
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